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Voorwoord 
We zijn al enkele maanden verder. De kop is er af. We kunnen nu al zeggen dat we ons vele 

malen hebben geamuseerd. We zijn misschien niet met heel veel, maar de sfeer zit er wel 

goed. 

Komende maanden staat er heel wat te wachten. We hebben zonet Halloween gehad. 

Daarna gaan de oudste op internationale uitwisseling (of toch bijna) met de Patro, de Waalse 

jeugdbeweging. De 20ste november is het weer Christus Koning. Je kan komen spelen, naar 

de eucharistieviering komen of een pannenkoekje komen eten. In december komt 

traditiegetrouw de goed Heilig man langs en we staan natuurlijk ook weer op de kerstmarkt 

van het jeugdhuis. En als dat alles nog niet genoeg is, staat er ook een nieuwjaarsfeestje op 

het programma. Kom ook nog altijd naar de Chirozondagen, want op de Chiro is het alle 

dagen een beetje feest .  

In dit boekje kan je de verschillende woordjes vinden, wat info over de kerstmarkt en 

Christus Koning. Verder vind je er de verjaardagskalender, alsook de kalender voor 

komende maanden. We wensen jullie daarnaast al een fijn kerstfeest toe en een fantastisch 

2017! 
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Jaarkalender
06 november  Chiro 

13 november  Chiro 

Zaterdag 19 november   

Chipadag voor de Asti’s 

Zondag 20 november  

Christus Koning: Eucharistieviering + 

spelnamiddag + Pannenkoekenfestijn.  

Koop je rode neus! 

27 november  Chiro 

 

04 december  Chiro – Sinterklaas 

Geen Chiro voor de Asti’s 

10 en 11 december  

Kerstmarkt Jeugdhuis Far 

11 december  Chiro 

Geen Chiro voor de Rakwi’s, Tito’s en 

Asti’s 

18 december  Chiro 

25 december  Geen Chiro 

 

01 januari  Geen Chiro 

08 januari   

Chiro - Nieuwjaarsfeest 

15 januari  Chiro 

22 januari  Chiro 

27-28 januari   

Eetfestijn: vol-au-vent en goulash 

28 januari  Geen Chiro 

 

5 februari  Chiro 

12 februari  Chiro 

19 februari  Chiro 

17-18-19 februari Astiweekend 

26 februari  Chiro 

5 maart  Chiro 

12 maart  Chiro 

19 maart  Chiro 

26 maart  Chiro 

 

5 april   Chiro 

12 april  Chiro 

19 april  Chiro 

26 april  Chiro 

 

7 mei   Chiro 

14 mei   Chiro 

21 mei   Chiro 

28 mei   Chiro 

 

2 & 3 juni  

Eetfestijn: Spaghetti en Croque Monsieurs 

4 juni   Geen Chiro 

11 juni   Chiro 

18 juni   Chiro 

25 juni   Chiro 

 

Via mail brengen we jullie op de hoogte 

moesten er nog wijzigingen zijn. Het kan 

altijd zijn dat een afdeling andere uren op 

bepaalde dagen hanteert wanneer er eens 

een speciale activiteit wordt 

georganiseerd.  

 

De Chiro start telkens om 14u30 en eindigt 

om 17u30. 

  



5 
 

Woordjes 

Sloebers 

Beste sloebertjes & ouders.  

  

Knallen, knallen en nog blijven knallen: zo doen we dat in de Chiro. We zijn goed bezig 

sloebertjes . Zo gaan we ook verder tijdens het hele Chirojaar. Ons goed amuseren, dat is 

het motto dat we moeten hebben.  

Alle datums kunnen jullie terug vinden op de kalender die zich ook bevind in het woordje.  

 

  

Speelse groetjes.  

  

Jullie toffe leiding 

Jonathan & Iris  
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Speelclub 

Beste Speelclubbertjes, 

 

We weten bijna welke Chirotijd het leukste is of was 

dankzij de professor van de Speelclubbers. We gaan 

zien wat de toekomst brengt, zou de professor ons nog 

nodig hebben in de toekomst??! Wie zal het zeggen… 

 

We proberen te bekijken met de professor wat we nog 

meer voor hem kunnen doen, maar dat zien jullie de 

zondagen die komen wel. 

 

Hij zegt dat hij terug een brief zal mee geven met 

leider Robbe. Die zou 13 november aankomen, meldt 

de professor (moest hij een opdracht hebben). 

 

Tot zondag! 

 

Jonas en Robbe 
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Rakwi’s 
Beste ouders en rakwis 

 

De eerste 2maanden zijn voorbij gevlogen! 

Hopelijk vonden jullie het al even tof als ons! 

 

Maar, niet getreurd, we hebben nog veel meer in petto ! 

 

We willen nu vooral de aandacht geven aan samenwerken, elkaar nog beter leren kennen en 

nog hechter worden, want rakwi zijn is leren leven met elkaar en de ander respecteren voor 

wie hij/zij is!  

Dit klinkt allemaal nogal serieus, maar geloof ons maar dat we er iets superleuk van gaan 

maken! 

 

Samen knallen we het jaar door! 

 

Vergeet zeker niet naar de mis te komen met Christus Koning, en natuurlijk pannenkoeken te 

komen eten en een leuk spel te spelen! 

 

Groene groetjes 

Tine en Joyce 

  



8 
 

Tito’s 
HEEEEEY TITO’s, 

 

 

Het einde van de zomer is hier, maar dat houdt ons zeker niet tegen! 

 

De volgende maanden gaan wij onze grenzen verleggen, hou je stapschoenen maar 

al klaar! 

 

Wij zullen de kou trotseren! En zoeken het avontuur op! 

 

Veerle en Timmy 
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Asti’s 
Dag Asti’s 

De herfst is in het land. Koude Chirozondagen staan ons te wachten. We zullen dus 
hard moeten spelen om het warm te krijgen. En voor we het goed beseffen is koning 
winter daar. Hopelijk kunnen we dit jaar de slee nog eens boven halen. 

We zijn inmiddels met twee, samen proberen we er elke zondag een feest van te 
maken. Samen beleven we immers meer .  

Zie hieronder de kalender voor komende twee maanden en maak het feest 
compleet.  

6 november   Chiro 

13 november  Chiro 

19 november  Chipadag @ Louvain-La-Neuve 

20 november  Christus Koning 

27 november  Chiro 

2 december  Chiro op vrijdag wegens de examens (18u – 20u) 

4 december  Geen Chiro voor de Asti’s 

9 december  Chiro op vrijdag wegens de examens (18u – 20u) 

10 december  Kerstmarkt JH Far 

11 december  Kerstmarkt JH Far 

   Geen Chiro voor de Asti’s 

18 december  Chiro 

25 december  Geen Chiro 

1 januari  Geen Chiro 

 

Wanneer het Chiro is op vrijdag, gelieve dan al op voorhand te eten. Zo kunnen wij 
langer spelen .  

 

 

Met vele speelse groeten  

 

Jakke en Laura  
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Enkele afspraken 
 De rode Chiro-T-shirt is verplicht te dragen op zondag.  

 Om mee te kunnen op bivak, weekend of deel te nemen aan een speciale activiteit, 

vragen wij om regelmatig naar de Chiro te komen.  

 De Chiro publiceert soms foto’s van leden: op de website, in  ‘t Rantsoentje, 

Facebook, dia-avond, …  

Het gaat dan om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden. Soms betreft het 

ook de publicatie van geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groepsfoto’s. 

Indien U dit niet wenst, gelieve ons dit  voor 15 november 2016 te laten weten, via 

mail: chirofarwest@live.be.    

 De Chiro begint om 14u30 en eindigt om 17u30. Gelieve op tijd te komen. Indien er 

iets tussenkomt, kan je altijd de (groeps)leiding/VB contacteren. 

 Communicatie gebeurd voor 99% via mail. Gelieve uw mailadres dan ook door te 

geven en uw Postvak IN regelmatig na te kijken.  

 

Contact 
Je kan altijd mailen naar chirofarwest@live.be voor allerlei info. 

Je kan ook eens een kijkje nemen op www.chirofarwest.be, onze site van onze Chirogroep. 

Op Facebook kan je terecht voor foto’s van activiteiten. Af en toe zetten we eens wat foto’s 

online. Vooral na weekenden en het bivak gebeurt dat.  

Je kan ook, indien het echt nodig is, de leiding contacteren. Echter kan het veel handiger zijn 

om de VB of de groepsleiding te contacteren voor een vlottere communicatie. 

chirofarwest@live.be is vaak een snellere oplossing.  

Jonathan 0496‑36 50 95     subzero@live.be 

Iris  0495 35 61 92   robynsiris1995@outlook.com  

Jonas   0476 06 54 25   jonas.peersman@telenet.be  

Robbe  015‑61 08 06     robbejacobs@hotmail.com 

Tine   0495 81 24 21   tine.vandervloet@hotmail.com  

Joyce  0473‑43 86 13     joyce_verbist@hotmail.com 

Veerle   0495 10  97 81   veerle.vandervloet@live.be  

Timmy (GL) 0478‑05 62 69     timmy.kaichouh@hotmail.com 

Jakke (GL) 0488 81 68 79   jakkemeysmans@hotmail.be  

Laura  0471 65 92 11   laurarodriguez@live.be  

Patte (VB) 015 61 08 06     

Sanne (VB) 0497 82 41 32   sandra.de.greveleer@telenet.be  
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Een nieuw Chirojaar… 
Zondag 11 september 2016 zijn we het nieuwe Chirojaar gestart.   

Iedereen die geboren is voor 31/12/2010 is welkom om te proeven van Chiro. Nieuwkomers 

mogen altijd 3 aaneensluitende Chirozondagen  komen proberen. Nadien dient men lidgeld 

te betalen.  

Het lidgeld bedraagt €30. Dit is voor de verzekering bij Chiro Nationaal (lichamelijke letsels, 

dood en invaliditeit. Opgelet: materiële schade wordt niet vergoed door de verzekering) en 

voor een deel van de werkingskosten: spelmateriaal, gas, elektriciteit, de brieven,… .  

Gelieve het  lidgeld, dat €30 bedraagt, over te schrijven voor 30 september 2016 op het 

rekeningnummer BE76 4214 1891 5195 ; BIC KREDBEBB  of 421-4189151-95 met 

vermelding van de naam en de geboortedatum van het kind.  

Zo kunnen wij tijdig aansluiten bij Chiro Nationaal en tevens om administratieve redenen 

(aanvraag tenten voor ons bivak, verzekering,...)  

Indien uw kind niet langer wenst lid te zijn van onze Chiro, gelieve ons dit te laten weten via 

chirofarwest@live.be   

De Chiro start om 14h30 stipt en eindigt om 17h30. Gelieve tijdig aanwezig te zijn, zodat we 

tijdig met de activiteiten kunnen starten. Mogen wij er op aandringen dat de rode Chiro-T-

shirt verplicht is. De leiding kijkt er dan ook op toe of dat iedereen deze aanheeft. U kan deze 

aankopen bij ons op de Chiro, kostprijs €10.    

Iedere zondag bieden wij ook een vieruurtje aan voor de prijs van €1 (cola/Fanta/appelsap 

en een pakje chips).   

Opgelet: de ingang voor onze lokalen is momenteel tussen de kerk en de pastorie, we laten 

jullie weten wanneer dit wijzigt n.a.v. de werken aan de schoolgebouwen.   

Indien er nog vragen mochten zijn, kan u steeds bij de leiding terecht ’s zondag, voor of na 

de Chiroactiviteiten  
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Rode Neuzen Dag & Christus Koning 
Als jeugdbeweging willen wij ons steentje bijdrage aan de maatschappij door ons in te zetten 

voor verschillende goede doelen. Dit jaar willen wij de Rode Neuzen Dag een handje 

toesteken door verschillende acties te promoten.  

Het is dit jaar de tweede keer dat VTM en Q-Music Rode Neuzen Dag organiseren. Het idee 

is ontstaan omdat er zeer weinig gepraat wordt over de psychische gezondheid van kinderen 

en jongeren. Door deze actie te organiseren willen ze het onderwerp “in the picture” zetten 

en bespreekbaar maken. Rode Neuzen Dag wil het taboe van psychische hulp doorbreken 

door ludieke acties te organiseren zoals ”Hang zoveel mogelijk wasknijpers aan je gezicht of 

sla de andere zijn Rode Neus er af met een vliegenmepper.”  

In november kan je na elke Chironamiddag een Rode Neus kopen aan de ingang van onze 

Chiro. Ze kosten €5 per stuk en er zijn 5 verschillende soorten. Wees er snel bij, want op = 

op!  

Op 20 november 2016 zal het hoogtepunt van onze actie plaatsvinden want dan doen wij 

ons Christus Koning pannenkoeken festijn! Per portie verkochte pannenkoeken zal er € 0,50 

integraal naar Rode Neuzen dag gaan. Vanaf 14u tot 18u ben je zeker welkom in onze 

lokalen!   

Op diezelfde dag kan je ook naar de eucharistieviering komen, die begint om 9u30. Leden 

worden verwacht om 9u15 aan de Chirolokalen.  

Net zoals vorig jaar kan je ook deelnemen aan een groot spel met de hele Chiro. Dat gaat 

door van 14u tot 16u. Dit jaar hebben we een groot ganzenbord voorzien met allemaal 

opdrachtjes.  

Onze pannenkoekenbak gaat door van 14u tot 18u. Kom pannenkoeken eten aan 

democratische prijzen. Je kan ze aan de Chirolokalen opeten of meenemen naar huis.  

 

Say Cheese    

De leiding van Chiro Far-West      

 

     

I love 

Chiro  
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Sinterklaas  
De goede heilige man bezoekt de Chiro op zondag 4 december. Begin dus je tekening al 

maar voor te bereiden…  

De Chiro verloopt zoals normaal: van 14u30 tot 17u30.  
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Kerstmarkt JH Far 
Ook dit jaar staan we op de kerstmarkt. Je kan nog steeds bij ons terecht voor een glaasje 

bubbels, loempia’s of hete snacks. De openingsuren kan je vinden op de affiche van de 

kerstmarkt. 

Tot dan  
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Workshop upcycling 
Voor alle Sloebers en Speelclubbers gaat er een workshop upcycling door op zondag 11 

december in de Chirolokalen. Deze gaat door van 14u30 tot 17u30. Gelieve wel 3 

petflessen mee te nemen. Zo kunnen wij daarmee al aan de slag! Het is volledig gratis 

(dankzij de provincie Vlaams-Brabant en Mooss vzw).  
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De verzekeringspolis 

Beste ouders, we willen het even hebben over onze verzekeringspolis. Zoals jullie  weten 
hebben jullie in het begin van dit Chirojaar o.a. verzekeringsgeld betaald, waardoor jullie 
kind(eren) verzekerd is (zijn) voor ongevallen, lichamelijk letsel,… 

Hieronder geven we jullie een overzicht van wat onze verzekering eigenlijk precies inhoud. 
Vooral het item “Wat te doen?” vragen we aandachtig te lezen. Want we hebben gemerkt 
dat wanneer een verzekeringspapieren moeten worden ingevuld, fouten gebeuren of dat 
men niet juist weet wat aan te vangen met deze papieren (zowel ouders als leiding). 

 

De verzekeringspolis bestaat uit 3 delen: 

BURGERLIJKE   RECHTSBIJSTAND  ONGEVALLEN 
AANSPRAKELIJKHEID     +dood, invaliditeit, loonverlies 
 

1. Burgerlijke Aansprakelijkheid 
Deze verzekering heeft tot doel de Burgerlijke Aansprakelijkheid te waarborgen die op leden 
en leiding van de Chiro zou kunnen rusten, d.w.z. de verplichting tot vergoeding van de 
schade aan een ander berokkend. 
 
Bv. Schade aangericht door: 

 vergissing, nalatigheid, onvoorzichtigheid 

 materiaal, werktuigen,… die we gebruiken 

 gebouwen die we gebruiken 

 voedselvergiftiging 
NIET: schade aangericht met motorrijtuig 
 
 

2. Rechtsbijstand 
Als er naar aanleiding van een schadegeval nog een strafrechtelijke vervolging zou zijn  stelt 
de verzekeringsmaatschappij op eigen kosten een advocaat aan. 
 

3. Ongevallen 
Deze verzekering geldt voor leden en leiding vanaf het ogenblik dat ze vertrekken naar de 
Chiro tot ze terug thuis zijn aangekomen. 
De volgende kosten worden gedekt: 

 medische, heelkundige, farmaceutische 

 hospitalisatie 

 tand- en andere prothesen 

 vervanging of herstelling van prothetische hulpmiddelen behalve van brillen niet 
vergezeld van verwondingen of letsels 

 vervoerskosten van het slachtoffer de dag van het ongeval 
opsporings- of reddingkosten 
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Wat wordt met een ongeval gelijkgesteld? (En dus ook verzekerd?) 

 verstikking door verdrinking of gasuitwaseming 

 vergiftiging door vergissing of misdadige handeling van een derde 

 spierverrekkingen en spierscheuringen 

 schade door aanranding en aanslagen 
 
NIET: 

 ziekte 

 aanvallen van beroerte of vallende ziekte 

 zelfmoord of poging zelfmoord 

 ongevallen door dronkenschap 

 ongevallen door wintersporten en alle gevaarlijke sporten (speleologie, 
valschermspringen, alpinisme,… 

1. BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 
* lichamelijke schade      €5 000 000 
* stoffelijke schade      €   620 000 

 
2. LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 

* medische kosten tot max.     €      7 500 
   Met inbegrip van  
* tandprothesen tot max.                                                          €      1 000 
   Per tand                                                                                      €         250 
* begrafeniskosten tot max.                                                      €      1 900 
* gerechtelijke bescherming                                                     €      5 000 

   
     3. DOOD         €     5 000 
         INVALIDITEIT        €    12 500 
         LOONVERLIES        €   6/dag 
 
WAT TE DOEN? 
 

1. Bij een ongeval 

 Ongevalaangifteformulier meenemen naar dokter of ziekenhuis. 
+ linkergedeelte wordt door de leiding ingevuld en ondertekend 
+ rechtergedeelte door de dokter laten invullen 
+ zo snel mogelijk opsturen naar Interdiocesaan Centrum –  
   Afdeling Hasselt, Kempische Steenweg 404, 3500 Hasselt 
   (binnen de 8 dagen) 

 Alle kosten dienen door de ouders betaald te worden 

 IC stuurt naar de ouders (ofwel verantwoordelijke) een brief dat ze kennis hebben 
genomen van het ongeval en wat er verder moet gebeuren. 

 Ouders gaan met de onkostennota’s naar hun eigen mutualiteit en krijgen daar 
een deel terugbetaald en een Attest van Tussenkomst. 

 Opsturen naar IC: 

 Attest van tussenkomst 
+ niet terugbetaalde onkostennota’s 
+ (genezingsgetuigschrift van dokter) 
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 vergoedingen worden rechtstreeks aan (de ouders van) het slachtoffer uitbetaald 
 

2. Bij dokterskosten op kamp 
Zowel bij ongeval als bij ziekte dienen de kosten na het kamp door de ouders worden 
terugbetaald aan de Chiro. (Wij schieten deze kosten voor) 

 
3. In geval van schade 

Hiervoor bestaan geen voorgedrukte formulieren. Leiding noteert zelf alle gegevens 
(namen, plaats, omschrijving van de gebeurtenis, politie?, bestek van aangerichte 
schade,… ) 

 
4. In geval van dood 

Leiding waarschuwt binnen de 24u de verzekeringsmaatschappij. 
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      | ROESELARE  

     

  

 

   

    

  


